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Ankomstdatum Dnr: 

Sv 1:6 

Anhållan om registrering på mer än 45hp/termin  

Sökandes personuppgifter (* = obligatorisk uppgift) 

Personnummer * (ååmmdd-xxxx) 

Förnamn * Efternamn * 

Adress * 

Postnummer * Ort * 

Telefon-/mobilnummer E-postadress (studentmail)* 

Jag har aktuell termin antagits till/registrerats på följande kurser om upp till 45 hp/termin (gäller även programstudier) hos Högskolan i Skövde: 

Kursnamn och poäng: Högskolans anteckningar: 

  

  

  

  

  

 

Jag vill dessutom medges möjlighet att registreras på följande kurs(er) inom intervallet 45-60 hp/termin på kurser jag antagits till hos 

Högskolan i Skövde:  

Kursnamn och högskolepoäng: Högskolans anteckningar: 

  

  

Mina motiv till att registreras på mer än 45 hp/termin redovisas på baksidan (OBS! Motivering måste 

lämnas). 

Sökandes underskrift 

Datum * Sökandes underskrift * 

Blanketten skickas till  

Högskolan i Skövde, Antagningen, 

Box 408, 54128 Skövde eller lämnas 

till Studentservice, vån 2, hus E 
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Beslut 

☐  Anhållan avslås 

☐  Anhållan tillstyrkes  

Anhållan tillstyrkes endast enligt nedan: 

Detta beslut är inte något antagningsbeslut, utan medger dig endast rätt att bli registrerad på ovanstående kurs(er) om du blir 

antagen. Besked om antagning meddelas på annat sätt! 

Datum  

Underskrift  

Namnförtydligande 

Kopia/datum till 

☐ Sökande  ☐ Institution 

Inlagt Ladok 

Datum  Sign 

Yttrande från instituion på nästa sida 

 

Information 

För att få registrera sig på mer än 45 hp/termin krävs skäl som är väl motiverade. Generellt gäller att tillstånd endast medges den som kan 

uppvisa resultat på väl genomförda studier på högskolenivå under minst ett år samt kan ge en godtagbar motivering till att få registrera sig 

på mer än 45 hp/termin, dock max 60 hp. Bedömningen avser således studentens hela studieåtagande under aktuell termin.  

Tillämpningen är mycket restriktiv. Handlingar som styrker de anförda skälen måste alltid bifogas. 

 

Jag vill anföra följande skäl till att får registrera mig på mer än 45 hp/termin: 

 

 

 

 

 

Beslut 

Beslut meddelas sökande via brev. 
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